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Participatieverslag Oasis City appartementen complex, Willem 
Dreesweg 8-10 Almere.  
 

Opdrachtgever: Integer Vastgoed B.V. 
Opdrachtnemer: Mark Verhijde Advies en Projecten B.V. 
Datum: 11 januari 2021. 
 

 

1. Aanleiding 

Integer Vastgoed B.V. gaat de locatie Willem Dreesweg 8-10 in Almere herontwikkelen. In 
samenwerking met Jan Bochmann Architecten is het voorontwerp afgerond voor een 
appartementencomplex van negen verdiepingen (10 bouwlagen) en een parkeerkelder, waarbij 61 
appartement worden toegevoegd. Nu is op deze locatie The Lake het partycentrum en zaalverhuur 
gevestigd. 

Maar wat vinden de buurtbewoners en andere belangstellenden van het nieuw te bouwen 
appartementencomplex? Dat vraagt om een goed participatieplan en duidelijke en open 
communicatie tussen Integer Vastgoed en de buurt. 

 

2. Participatieplan (zie bijlage A) 
 

a. Doelstellingen 

De doelstellingen van het Participatieplan zijn:  

o De buurt informeren en betrekken bij het projectplan, dit geldt voor in eerste instantie de 
beginfase (t/m indienen van Omgevingsvergunning), met optionele voortzetting in latere 
fasen van het bouwproject. 

o De gemeente Almere tonen dat er niet alleen een bijzonder project ontwikkeld wordt tot een 
luxe woongebouw, maar ook dat er een goed en transparant participatieproces uitgevoerd 
zal worden, passend bij het project. (Participatieplan p.3) 
 

b. Uitgangspunten 

De uitgangspunten voor de bewonersparticipatie zijn:  

o Informeren en raadplegen van buurt en bewoners op basis van het bestaande ontwerp van 
het herontwikkelingsproject Willem Dreesweg 8-10. We kiezen in het participatieplan niet 
voor een traject van intensieve samenwerking met de bewoners met als doel om een nieuw 
ontwerp te maken of grote ontwerpaanpassingen te doen. (Participatieplan p.3) 

Door een open en transparante informatievoorziening vanuit Integer Vastgoed ontstaat er meer 
kennis en inzicht bij de betrokken bewoners over het project. De buurt heeft alle ruimte om met 
vragen, opmerkingen en andere bijdragen te komen en de participatie instrumenten zijn daarop ook 
gekozen. Daar kan het project alleen maar beter van worden.  
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Er is een goede afhandeling en terugkoppeling, ook van individuele wensen en behoeften van 
bewoners. Zo laten we zien dat we de inbreng vanuit de buurt bijzonder serieus nemen en hopen wij 
meer draagvlak te creëren bij bewoners en andere partijen. 

c. Doelgroepen  

De onderscheiden doelgroepen voor de bewonersparticipatie zijn:  

o De directe bewonersgroep bestaat uit de huishoudens die direct ten noorden van de locatie 
Willen Dreesweg 8-10 wonen. Het gaat om 46 huishoudens die wonen op P.S. Gerbrandypad, 
P. Lieftinckstraat en A. Vondelingstraat. 

o De indirecte bewonersgroep bestaat uit de overige huishoudens in de buurt. In totaal gaat het 
om 158 huishoudens. 

o De overige actoren zijn de gebruikers en eigenaren van ander vastgoed in de buurt, 
aangevuld met andere belanghebbenden in Almere. (Participatieplan p.4) 

Omdat de directe bewonersgroep hinder en overlast gaat ondervinden vanwege de nabijheid van de 
herontwikkelingslocatie, zijn hun vragen, wensen en bijdragen erg belangrijk voor Integer Vastgoed.  

d. Participatie instrumenten 

Participatie instrumenten in de bewonersparticipatie zijn een combinatie van online en offline tools. 
Naast informatiebrieven, folders en fysieke inloopmomenten en avond vergaderingen, gebruikt 
Integer Vastgoed ook online instrumenten: de website Oasis City Almere (https://oasiscity-
almere.nl/) en online buurtinformatie sessies via Zoom.  

 

3. Uitvoering Participatieplan 

Vanwege de situatie met COVID-19 zijn alle fysieke bijeenkomsten geschrapt. Tijdens de uitvoering 
van de bewonersparticipatie in de periode oktober – december 2020 zijn de volgende activiteiten en 
acties gedaan. 

a. Informatiebrieven 

Integer Vastgoed heeft alle bewoners met een duidelijke informatiebrief op de hoogte gebracht van 
het Oasis City Almere projecten, van de informatiewebsite (zie onder) en van de online 
buurtinformatie bijeenkomsten (zie onder). Dat is 2 keer gebeurd door middel van huis aan huis 
posten, op  de dagen [data toevoegen]. 

b. Website Oasis City Almere 

De Website Oasis City Almere is online in oktober 2020 en bestaat uit de onderdelen: 

o Home pagina, met informatie over het nieuw te bouwen Oasis City appartementen complex, 
met doorverwijzingen, agenda overzicht en formulieren voor contact en aanmeldingen voor 
o.a. de nieuwsbrief. 

o Project & Planning pagina, met informatie over het herontwikkelingsproject, de 
planningsfasen en de rolverdeling en samenwerking tussen Integer Vastgoed en gemeente 
Almere. Ook is er een aparte stukkenlijst opgenomen met alle relevante 
projectdocumenten. 
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o Participatie & Communicatie pagina, met informatie over het Participatietraject, de planning 
van de bewonersparticipatie en de agenda met bijeenkomsten. Ook op deze pagina zijn 
diverse formulieren opgenomen. Hiermee kunnen geïnteresseerde bewoners en anderen 
hun mening geven over het Oasis City project, zich aanmelden voor de online buurt 
informatie bijeenkomsten en zich opgeven als vrijwilliger. Daarnaast is er ook een 
contactformulier. 

De website speelt een belangrijke rol in de informatievoorzieningen richting de buurt en de 
bewoners, juist in de situatie dat er geen direct fysiek contact mogelijk is vanwege COVID-19. Het 
formulier ‘Geef je mening’ biedt de bewoners alle ruimte om direct online te reageren op het 
project.  

c. Online Buurtinformatie bijeenkomsten 

Op 29 oktober en 5 november zijn de online buurt informatie bijeenkomsten gehouden. Hiervoor is 
de videosoftware Zoom gebruikt. Bewoners en andere belangstellenden kunnen zich vooraf 
aanmelden voor 1 of meerdere van de online sessies. Op donderdagavond 29 oktober zijn er 3 online 
sessies geweest van steeds 1 uur. Op donderdagavond 5 november zijn er 2 online sessie gehouden. 
De deelnemers hebben van tevoren de email ontvangen met de inloggegevens.  

Naast bewoners en andere belangstellenden zijn bij de online buurt informatie bijeenkomsten 
aanwezig: de projectleider van de gemeente Almere, de directie van Integer Vastgoed, de architect 
Jan Bochmann en de gespreksleider Mark Verhijde 

Iedere online bijeenkomst heeft dezelfde opbouw. Na het welkomstwoord van de gespreksleider en 
de toets of alle deelnemers over goed geluid en goed beeld beschikken, wordt het ontwerp 
gepresenteerd door architect. Vervolgens kan iedereen vragen stellen, opmerkingen maken of 
andere bijdragen geven.  

De gespreksleider noteert deze informatie direct op de online tool Padlet, dat zichtbaar is voor de 
deelnemers. Zo kunnen zij controleren of hun vraag of opmerking goed verwoord is. Daarna zet de 
gespreksleider de bewonersvraag of opmerking door naar de architect, Integer Vastgoed en/of de 
gemeente Almere. Ook hun antwoorden en bijdragen worden direct op de Padlet genoteerd. Op het 
eind van de sessie wordt van alle bijdragen op de Padlet een pdf gemaakt die direct wordt gedeeld 
met de aanwezigen. Daarnaast zijn alle resultaten van zowel 29 oktober als 5 november apart als 
pdf’s verstuurd naar alle deelnemers.  

d. Feedback deelnemers en gemeente 

Uit de direct gegeven feedback van de deelnemers aan de online buurt informatie bijeenkomsten 
blijkt dat zij het zeer op prijs stellen om op deze online manier te kunnen meedenken en meepraten 
over het project. De bewoners vinden dat de sessies goed verlopen en dat de informatie verstrekking 
door Integer Vastgoed open en transparant is. Wel constateren de deelnemers dat het erg jammer is 
dat ‘we elkaar niet op een gewone bewonersavond kunnen zien’ want dat is toch anders dan de 
online bijeenkomst. Ook denken de bewoners dat niet alle bewoners even vaardig zijn met de 
computer en het internet. Dan is de online bijeenkomst toch een drempel om aan deel te kunnen 
nemen, vinden zij.  

Ook de projectleider van de gemeente Almere is positief over de wijze waarop de online buurt 
informatie bijeenkomsten gehouden zijn. Hij vindt dat er op een goede manier gediscussieerd is over 
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het project en complimenteert Integer Vastgoed hiervoor. Ook geeft hij aan dat er veel minder een 
tweestrijd of polarisatie aanwezig is tussen de bewoners en andere partijen. Ten slotte spreekt hij 
zijn waardering uit over de inzet van de online tool Padlet in de directe communicatie met de 
bewoners. 

e. Conclusie en aandachtspunten 

Voor de uitvoering van het Participatieplan is een combinatie van online en offline participatie 
instrumenten ingezet. Door de COVID-19 situatie zijn alle fysieke bijeenkomsten geschrapt. De online 
buurtinformatie bijeenkomsten zijn op 2 dagen gehouden, in sessies van steeds 1 uur. De website 
van Oasis City Almere is goed vindbaar gebleken en heeft een heldere en voor de bezoeker prettige 
structuur, inclusief de vele mogelijkheden voor interactie tussen bewoners en Integer Vastgoed. Ook 
het huis-aan-huis verspreiden van de informatiebrief is goed verlopen. 

Er zijn 3 aandachtspunten voor communicatie en participatie.  

o Communicatie via de website van Oasis City Almere kan beter. De website wordt goed 
gevonden, maar er wordt nog te weinig gebruik gemaakt van het ‘Geef je Mening’ formulier. 

o Tijdens de online buurtinformatie bijeenkomsten geven de deelnemers aan dat een deel van 
de bewonersgroep het lastig vindt om gebruik te maken van de computer en het internet. In 
een normale situatie kunnen de fysieke inloopmomenten en 1-op-1 gesprekken ingezet 
worden om de meningen van deze groep bewoners te horen. Vanwege COVID-19 is dit niet 
mogelijk. Een telefonische enquête kan een alternatief zijn, maar daar is in het 
Participatieplan niet voor gekozen vanwege AVG / privacy overwegingen.  

o Het valt op dat slechts een klein deel van de directe bewonersgroep gereageerd heeft en 
deel heeft genomen aan het participatietraject van Integer Vastgoed. Dit is geen onbekend 
verschijnsel, in veel participatieprojecten zien we dat slechts 5% tot 10% van de bewoners 
actief meedenkt en meepraat.  

 

4. Bijdragen bewoners kwantitatief (aantallen deelnemers/reacties) 

Via de website hebben 35 bewoners gebruik gemaakt van de diverse online formulieren:  

o 11 bewoners hebben zich opgegeven voor de nieuwsbrief over het Oasis City Almere project 
o 6 bewoners hebben hun mening gegeven via het formulier: ‘Geef je Mening’ 
o 8 bewoners hebben zich aangemeld voor de online buurtinformatie bijeenkomsten op 29/10 
o 8 bewoners deden dat voor de online bijeenkomsten van 4/11 
o 2 bewoners geven aan dat zij vrijwilliger willen worden bij het Oasis City Almere project 

Het aantal bewoners dat deelgenomen heeft aan de online buurtinformatie bijeenkomsten is iets 
lager dan het aantal aanmeldingen. Voor de 3 sessies van donderdag 29/10 is dat 1 bewoner om 17 
uur, 3 bewoners om 18.30 uur en 3 bewoners om 20 uur, in totaal 7 bewoners. Voor de 2 sessies van 
woensdag 4/11 is dat 3 bewoners om 18.30 uur en 3 bewoners om 20 uur, in totaal 6 bewoners. Bij 
elkaar hebben 13 mensen meegedaan met de online buurtinformatie bijeenkomsten. 

De online bijeenkomsten zijn vooral bezocht door de buurtbewoners. Bijna deelnemers wonen in de 
directe omgeving (directe bewonersdoelgroep). Daarnaast is zowel op 29/10 als op 4/11 ook een 
geïnteresseerde nieuwe bewoner aanwezig geweest.  
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Tijdens de laatste online buurtinformatie bijeenkomst heeft 1 bewoner gezegd een document met 
vragen en opmerkingen toe te sturen via email (is ontvangen).  

De bijdragen van de 6 bewoners die rechtstreeks op het formulier ‘Geef je Mening’ hebben 
gereageerd en de 13 bewoners die dat deden tijdens de online buurtinformatie bijeenkomsten 
vormen de basis van de inhoud van bewonersmeningen.  

Dat betekent niet dat er via andere bronnen geen informatie over het Oasis City Almere project 
bekend is. Concreet gaat het om een krantenartikelinterview met een buurtbewoner van 23/11 
(https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/204373/buurtbewoners-tegen-hoogbouw-in-eigen-wijk) 
en om de petitie van de buurtbewoners aan de gemeenteraad van Almere met 58 ondertekenaars 
(nog open tot 10/12) (https://petities.nl/petitions/minder-verdiepingen-in-bouwplan-op-de-plek-
van-partycentrum-de-lake/signatures?locale=en ). Een aantal van de betrokken buurtbewoners heeft 
meegedaan met de participatietraject van Integer Vastgoed. 

 

5. Bijdragen bewoners kwalitatief (soort reacties) 

Wat vinden de bewoners van het Oasis City Almere project? Hieronder staan de bijdragen van de 
bewoners. Achter specifieke uitspraken van bewoners staat waar dit vandaan komt. Formulier 
betekent het online formulier Geef je Mening, Padlet is de bijdrage die gedaan is tijdens de online 
buurtinformatie bijeenkomsten. 

a. Algemeen 

De positieve reacties gaan vooral over de architectuur van het Oasis City appartementen complex en 
dat er (gelijkvloerse) woonruimte bijkomt. Ook de locatie ten opzichte van het centrumgebied wordt 
als positief gezien. 

 
 “Fantastische locatie, goed uitgedacht (parkeerkelder enz.) en strak design. Past bij de 

uitstraling van het 'nieuwe' Almere. Veel woonruimte.” (Formulier) 
 “Prachtig stedelijk gebouw, mooie vorm en uitstraling, draagt bij aan de allure die deze 

plek nodig heeft. Niets op afdingen! Het ontwerp, de stedelijke uitstraling en de bijdrage 
aan de grote woonbehoefte, met name qua middel dure categorie. Het ontwerp vormt 
een mooie overgang van de wijk naar het hoogstedelijke stationsgebied.” (Formulier) 

 “Goed aan het project is dat het is gesitueerd in onze omgeving, wij wonen er vlakbij, en 
wij zouden willen wonen in een zelfde omgeving waar we al 36 [jaar] wonen en niet in 
een lelijke sombere galerijflat, maar een mooi modern licht en een beetje mediterraan 
uitziend gebouw, met zonnige balkon. Wij hebben zo veel ruimte in onze mooie stad, 
maar er worden heel vaak zulke deprimerende gebouwen neergezet. In onze eigen 
omgeving waar we al wonen, en dicht bij de het centrum. […]” (Formulier) 

 “[Op dit moment] Geen bewoners in de buurt, wel hopelijk toekomstige bewoners (wel 
in de bovenste verdiepingen). Perfecte plek om te gaan wonen. Erg op zoek naar andere 
gelijkvloerse woning in Almere.” (Padlet 29/10) 
 

Een bewoner vraagt of het gaat om huurwoningen of koopwoningen. Het gaat om 61 
koopappartementen in een mix van 3 typen. Oasis City Almere wordt geen sociale woningbouw.  
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De komst van Oasis City appartementen complex kan ook een positieve invloed hebben op de 
inrichting van het stationsgebied, volgens een bewoner: 

 
 “Ik hoop dat in het hele stationsgebied de openbare ruimte verfraaid en vergroend wordt 

en voetgangers, fietsers en deelmobiliteit, uiteraard elektrisch, veel aandacht krijgen.” 
(Formulier) 

Bij de negatieve reacties noemt men de hoogte van het nieuwe appartementen complex en de 
gevolgen die de hoogte heeft voor zonlicht/schaduw, windstromingen, uitzicht, inkijk in tuinen en 
woningen in de buurt. Ook maakt men zich zorgen over wat meer woningen betekent voor de 
parkeerdrukte in de buurt. Daarnaast vindt men dat de parkeerkelder voor meer wateroverlast in de 
buurt zorgt. Ten slotte verwachten de bewoners dat er veel geluidsoverlast komt, voor de buurt zelf 
en voor de nieuwe bewoners. De verschillende onderwerpen staan hieronder uitgewerkt met de 
vragen en meningen van de bewoners. 

b. Locatie 

Eén bewoner geeft dat het een mooi gebouw is, maar niet op die locatie. Zijn er alternatieve 
locaties? Bijvoorbeeld aan de andere kant van de Spoordreef, aan de Wisselweg.  

 "Waarom niet bouwen aan/op de Wisselweg? Veel meer ruimte, dus?" (Padlet 29/10) 
 

c. Bouwhoogte 

Met de hoogte van het Oasis City appartementen complex verwachten de bewoners ook diverse 
soorten overlast.  

- Schaduwwerking, minder zonlicht 

Men denkt dat er overlast komt door schaduwwerking en minder zonlicht in de buurt, met name bij 
de naastgelegen woningen.  

 "Ook zonverlies." (Padlet 29/10) 
 
- Windstromingen 

Van verschillende bewoners komt het signaal dat de hoogte van het nieuwe gebouw voor overlast 
door windstromingen gaat zorgen. 

 "Heel veel overlast, hoog gebouw 9 verdiepingen. Windvanger - windkolking, dus last van 
meer wind in de achtertuin.” (Padlet 29/10) 

 “Zonlicht studie is wel gedaan. Maar geen studie gedaan naar de wind en de invloed van 
het nieuwe gebouw. Zoals nu het Trip gebouw al invloed heeft.” (Padlet 29/10) 

 "Hoe zit het met de wind door het hoge gebouw? Gebouw Trip en UWV, er is een 
luchtsluis met de wind stromen. Kijk maar naar het bouwen van het stadscentrum, er is 
erg veel windstroming daar." (Padlet 4/11)  
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- Minder uitzicht 

Bewoners vinden dat door het nieuwe appartementen complex er overlast door minder zicht 
ontstaat. 

 “[We] kijken op het nieuwe gebouw. Heeft wel veel invloed. De bouwhoogte is te hoog, 
staat niet goed tussen de twee andere gebouwen.” (Padlet 29/10) 

 "Invloed van gebouw is natuurlijk aanwezig voor de woningen die er direct naast liggen." 
(Padlet 4/11) 

 “Veelste hoog, ons hele uitzicht verdwijnt. (Ik heb het kantoor aan de W. Dreesweg 6)” 
(Formulier) 
 

- Kans op inkijk  

Ook verwachten de bewoners dat er overlast komt door zicht van de nieuwe bewoners op bestaande 
tuinen en woningen in de buurt. 

 “[Het] gebouw is hoog, er wordt heerlijk naar binnen gekeken. Zeker hoger dan 4e 
verdieping kijkt bij de bestaande woningen naar binnen. Notaris Trip mocht niet hoger 
dan 3 hoog, waarom [nu] 9 hoog? Het gebouw is te hoog voor de wijk.” (Padlet 4/11) 

 “Hoog gebouw, men kan dan makkelijk bij de bewoners in de wijk naar binnen kijken, 
privacy.” (Padlet 4/11)  
 

- Horeca in gebouw 

Ten slotte is er een bewoner die vraagt naar de relatie van de hoogte van het nieuwe gebouw en 
bestaande horeca functie (Bestemmingsplan). 

 “Kan het gebouw niet lager? Bestemmingsplan Horeca, The Lake bood ook 
buurtactiviteiten aan. Het is geen stadscentrum.” (Padlet 4/11) 
 

d. Parkeren 

Parkeren in de buurt geeft bewoners veel overlast, zo wordt duidelijk uit de bewonersbijdragen. 
Eigenlijk past het parkeerbeleid nu al niet, vindt men. 

 "Veel parkeerdrukte - blauwe zone, veel parkeren vanuit centrum, weinig handhaving. 
Ook bezoekers UWV en Belastingdienst - want goedkoper. The Lake ook parkeerdrukte, 
maar 's avonds vooral. En in het weekend. Is er een oplossing? Beter handhaven is een 
optie. [Zijn] meer parkeerplekken [nodig]? Nog niet duidelijk, uitzoeken.” (Padlet 29/10) 

 “De meeste huishoudens hebben 2 soms 3 auto's op dit moment in de buurt. Er is veel 
gebrek aan parkeerruimte in de buurt.” (Padlet 29/10) 

 “98 eengezinswoningen [in de buurt]: sommige huishouden [hebben] 4 tot 5 auto's op 
dit moment.” (Padlet 4/11)  

 “Parkeren en aantal auto's per huishouden is een probleem in heel Almere.” (Padlet 
29/10) 

Als er 61 nieuwe woningen komen in de buurt, wordt de parkeeroverlast alleen nog maar groter, 
vinden de bewoners. Ook vragen zij zich af of het aantal van 42 parkeerplekken, waarvan 4 in de 
openbare ruimte, wel genoeg is voor de nieuwe bewoners. Een vijftal parkeerplekken zijn voor 
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elektrische deelauto’s bedoeld, zodat de nieuwe bewoners geen eigen auto hoeven te hebben. De 
buurtbewoners hebben niet zoveel op met het deelauto principe, maar verwachten dat ook de 
nieuwe bewoners meer dan 1 auto gaan bezitten.  

 “Het gebouw wordt veel te hoog, parkeerdruk wordt enorm” (Formulier) 
 "Hoeveel parkeerplekken onder het gebouw: 21 auto's voor bewoners, 16 op 

parkeerterrein, plus 4 auto's op straat." (Padlet 29/10) 
 “Parkeerplaatsen 38 voor 61 appartementen. Nu al heel veel overlast van normale 

verkeer en parkeren overdag. Maar ook 's avonds staat het helemaal volgeparkeerd. De 
overlast van geparkeerde auto's wordt waarschijnlijk extreem groot.” (Padlet 29/10)   

 “Meer parkeerplaatsen [zijn nodig]. 42 parkeerplaatsen waarvan er ook nog 5 worden 
gebruikt voor deelauto’s voor 61 woningen is veel te weinig. Uitgaan van dat er 45 a 50 
bewoners een eigen auto hebben, en sommige zelfs nog een dubbele auto heeft. 
Parkeerdruk is nu al enorm. Door bezoekers van het UWV, belasting dienst, het 
bedrijfspand aan Willem Dreesweg 2 t/m6 maar ook bezoekers van het centrum kunnen 
de bewoners de auto’s nu al bijna niet kwijt.” (Formulier) 

 “Parkeeropgave: 21 [plekken onder] woningen, 16 op terrein, is geen 61 plekken. Groot 
parkeerprobleem in de wijk en dat gaat alleen maar groter worden.” (Padlet 4/11) 

Naast problemen rond parkeren in de buurt en voor de nieuwe bewoners, zoekt men ook naar 
oplossingen.  

 "Onder het UWV gebouw is een groot parkeergarage. Kun dat 's avonds en in het 
weekend niet in gebruik genomen worden door de bewoners van Oasis City Almere?" 
(Padlet 29/10) 
 

e. Verkeersdrukte vanwege diverse bouwprojecten 

Eén bewoner vraagt aandacht bij de gemeente voor de toenemende verkeersdrukte vanwege de vele 
bouwplannen in de gemeente Almere. 

 “Infrastructuur: heel veel bouwplannen, veel verkeersdrukte die alleen maar toeneemt, 
kruising Spoordreef, W Dreesweg, Oreganoweg. Graag aandacht bij de gemeente 
hiervoor.” (Padlet 4/11) 
 

f. Water 

De buurtbewoners stellen ook vragen over de situatie met het waterpeil. Een aantal van hen heeft nu 
al last van vochtige of natte kruipruimtes. Men verwacht dat die situatie toeneemt door de nieuwe 
bebouwing (met parkeerkelder). 

 “Als er gebouwd gaat worden, wordt er ook geheid. Hoe wordt de fundering gedaan en 
wat doet het grondwater?” (Padlet 4/11) 

 “Parkeergarage geeft wateroverlast, [nu al] kruipruimte met water. Gemeente bemaalt 
minder dan vroeger (30 jaar al wonend in de buurt). Is het een optie voor een ander 
afwateringssysteem vanwege de nieuwe bebouwing? Kan er meer of beter bemaald 
worden? De wateroverlast blijft. Zeker in de regenachtige periode.” (Padlet 4/11) 

 “Vaak stank uit de kruipruimte, dan drijfnat.” (Padlet 4/11) 
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g. Overlast van geluid en zonlicht voor nieuwe bewoners 

Voor de nieuwe bewoners denkt men dat er geluidshinder gaat zijn vanwege het verkeer op de 
Spoordreef. Ook wijst een bewoner op de invloed van de zon in de appartementen van het Oasis City 
gebouw: wordt dat niet veel te warm?  

 “Parkeren, hoe zit het met aantal beschikbare parkeervakken. [En met] geluidsoverlast 
van Spoordreef.” (Padlet 4/11) 

 “Geluidsoverlast voor de toekomstige bewoners, vanwege ligging tegen Spoordreef aan? 
Met name vraag aan de gemeente.” (Padlet 4/11) 

 “Wat is de invloed van zonlicht in de appartementen? Is daar rekening mee gehouden? 
Ramen als vergrootglas?” (Padlet 4/11) 
 

h. Overige reacties 

Er zijn tijdens de online buurtinformatie bijeenkomsten nog aanvullende vragen gesteld over de 
duurzaamheid van het gebouw. Ook vroeg een bewoner of de gemeente Almere het groen beter kan 
onderhouden. Ten slotte komt aan de orde dat een deel van de buurtbewoners een petitie zijn 
gestart met als doel een minder hoog appartementen complex. De bezwaren die genoemd worden in 
de petitie tekst komen overeen met de bijdragen die zijn opgehaald tijdens het participatie traject. 

i. Schriftelijke reactie 

Eén bewoner heeft, naast deelname aan de online buurtinformatie bijeenkomst, aanvullend de 
volgende punten via email toegestuurd.  

 “Het complex zoals ontworpen zou prima tot zijn recht komen op bijv. het 
Floriadeterrein, met uitzicht op het Weerwater, of in Almere Duin, met uitzicht op het 
IJmeer of duinen of bosschages, maar ook elders in de stad zijn er mogelijk betere 
plekken te vinden. Zie ook verderop! Wanneer het aan de Willem Dreesweg zou komen 
dan kijkt men vanaf de terrasappartementen letterlijk neer op de tuinen van de 
laagbouwwoningen, met name de woningen die recht tegenover het complex staan. Dit 
gaat uiteraard ten koste van de privacy daar. Ook het uitzicht over de 
eengezinswoningen heen (bedrijventerrein) is niet geweldig.”  

 “Parkeerproblematiek, wegvallen van zonneschijn in onze buurt (met name bij 
laagstaande zon), mogelijk windkolking en mogelijk wateroverlast zijn al door anderen 
naar voren gebracht. Het gebouw betekent – door zijn algehele omvang – een 
ontwrichting van onze woonomgeving.”  

 “Om nu even constructief met jullie mee te denken: de noodopvang van het Leger des 
Heils aan de andere kant van de Spoordreef (gelegen aan de Wisselweg) moet 
binnenkort vrijkomen. Ik weet niet of daar al een bestemming voor is, maar deze locatie 
wil ik in ieder geval als voorbeeld geven van een plek die volgens mij veel geschikter is. Er 
is hier meer diepte vanaf de Wisselweg tot aan de Spoordreef, zodat het complex op 
grotere afstand van de Spoordreef gebouwd zou kunnen worden. Het 
appartementengebouw zou hier gedraaid kunnen worden, wat een betere zonligging 
voor de terraswoningen geeft en bovendien een veel mooier uitzicht:  gracht, bomen, 
minder indringend ten opzichte van de woningen aan de andere kant van de gracht en 
een mooier uitzicht over die woningen heen.” 
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 “Er is hier ook meer ruimte voor opslag van bouwmaterialen en stalling van 
bouwmaterieel, wat zeker een punt van aandacht is. Aan de achterzijde van het complex 
blijft dan voldoende ruimte voor aanvullende parkeerplaatsen en misschien een 
gemeenschappelijke tuin of individuele tuintjes. Langs de Spoordreef zou nog een 
geluidswal gemaakt kunnen worden.” 

 

6. Vervolgstappen Integer Vastgoed 

Met het overzicht van alle bewoners bijdragen hierboven heeft Integer Vastgoed veel belangrijke 
informatie gekregen. Ook zijn er verschillende acties en onderzoeken afgesproken met de bewoners, 
om inzicht en duidelijkheid te geven op de diverse onderwerpen van de bewoners.  

a. Aparte onderzoeken 

Voor de volgende onderwerpen worden aparte onderzoeken en studies gedaan, die ook gebruikt 
worden in de Ruimtelijke Onderbouwing Nieuwbouw 61 appartementen en kantoorruimte W. 
Dreesweg 8-10, Almere (Van Riezen & Partners, 18 december 2020). 

De Bezonningsstudie (Van Riezen & Partners, 7 december 2020) is in te zien of te downloaden vanaf 
de website van Oasis City Almere. De Bezonningsstudie is belangrijk om te kunnen vaststellen hoe 
het staat met de schaduwvorming en zonlichtvermindering door het nieuwe appartementen 
gebouw. De conclusie van de Bezonningsstudie is als volgt: 

21 Maart/September 
 Tussen 08:00 en 10:00 ontstaat er schaduwwerking op de oostelijke gevel van het naastgelegen 

kantoorgebouw aan W. Dreesweg 2 – 6. 
 Tussen 12:00 en 14:00 kruipt de schaduw richting de zijgevel van de hoekwoning aan P.S. Gerbrandypad 1. 
 Rond 16:00 uur ontstaat er schaduw op achtertuin en de zij- en achtergevel van de hoekwoning, zijnde P. 

Lieftinckstraat 1. 
21 Juni 

 Tussen 08:00 en 10:00 ontstaat er schaduwwerking op de oostelijke gevel van het naastgelegen 
kantoorgebouw aan W. Dreesweg 2 – 6. 

 Vanaf 18:00 ontstaat schaduw op de westelijke gevel van het UWV, W. Dreesweg 16. 
21 December 

 Rond 10:00 is er sprake van schaduw op de voorgevel van de hoekwoning P.S. Gerbrandypad 1. 
 Tussen 10:00 en 12:00 ontstaat schaduwwerking op de voorgevels van de woningen P.S Gerbrandypad 1, 3, 5, 

7 en 9 en de achtergevels en achtertuinen van de A. Vondelingstraat 10, 12, 14 en 16. 
 Tussen 12:00 en 14:00 ontstaat schaduwwerking over de woningen en achtertuinen van P.S. Gerbrandypad 

even zijde nummers 6 t/m 16 en over de achtertuinen van P. Lieftinckstraat onevenzijde nummers 1 t/m 15. 
 Tussen 14:00 en 16:00 ontstaat schaduwwerking aan de zij- en achtergevel van P. Lieftinckstraat 1. 

 

De Bezonningsstudie vergelijkt de huidige situatie met de nieuwe situatie. Uitgaande van de 
bovenstaande berekeningen vindt Integer Vastgoed de mate van overlast beperkt voor de buurt en 
de buurtbewoners.  

Het onderzoek naar de windeffecten van het nieuwe appartementen complex ofwel het CFD 
Windklimaat onderzoek is gedaan door Windsafe Projects en SIMSTUDIO International Consultants 
(15 november 2020). Dit onderzoek is ook in te zien of te downloaden van de website van Oasis City 
Almere.  
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De conclusies van het CFD Windklimaat onderzoek zijn:  

Een windklimaatonderzoek [is] uitgevoerd voor het nog te realiseren project Oasis City. Aan de hand van de NEN8100 
wordt inzicht verschaft in het windklimaat op straatniveau. 

 De nieuwbouw Oasis City heeft op basis van de berekende resultaten effect op het windklimaat tussen het 
kantoorpand en Oasis City. Ook is er enig effect op het windklimaat op het P.S. Gerbrandypad. Desondanks 
wordt op deze locaties voldaan aan de klimaatklasse behorende bij de betreffende functie. 

 Het windklimaat ten Zuidoosten van Oasis City, tussen de UWV en het gebouw aan de Zuid kan van de 
Spoordreef wordt niet beïnvloed door Oasis City. Het gebied met windklimaatklasse E wordt veroorzaakt 
door het gebouw aan de Zuid kant van de spoordreef. 

 Voor de tuinen behorende bij de woningen ten Noorden van de ontwikkeling is een klimaatklasse A 
berekend. 

 Het kan gesteld worden dat het windklimaat rondom de ontwikkeling voldoet aan de kwaliteitsklasse 
behorende bij de functie. 

 Er treedt geen windgevaar op in of rondom het project Oasis City. 
 

Deze conclusies van het CFB Windklimaat onderzoek onderbouwen de mening van Integer Vastgoed 
dat er nauwelijks overlast van windstroming gaat plaatsvinden, als het nieuwe Oasis City 
appartementen complex er gebouwd is.  

Om een beeld te geven in welke mate de nieuwe bewoners de tuinen en woningen van de buurt 
kunnen inkijken, heeft architect Jan Bochmann een Perspectief studie beschikbaar gemaakt. De 
perspectief studie is in te zien en te downloaden vanaf de website van Oasis City Almere [link 
toevoegen]. De perspectief studie laat goed zien dat de specifieke vorm van het nieuwe 
appartementen complex de mate van inkijk per verdieping verminderd. Ofwel hoe hoger je komt, 
hoe minder je kunt inkijken. 

Ook is er een apart Parkeeronderzoek gedaan (Van Riezen & Partners, 17 december 2020), dat op de 
website van Oasis City Almere is in te zien of te downloaden. De conclusies van het 
Parkeeronderzoek zijn:  

Het project voorziet in 41 parkeerplaatsen waarvan 5 ten behoeve van elektrische deelauto’s. Een parkeerplaats voor 
een elektrische deelauto kan beschouwd worden als 5 normale parkeerplaatsen. Dat betekent dat in totaal 61 
parkeerplaatsen gerealiseerd worden, waarmee vrijwel geheel wordt voorzien in eigen parkeerbehoefte. Daarnaast is 
in de directe omgeving meer dan voldoende vrije parkeerruimte beschikbaar. Er is geen aanleiding om aan te nemen 
dat de realisatie van het project leidt tot een onaanvaardbare parkeerdruk in de omgeving. 

 

Uit het Parkeeronderzoek blijkt dat er voor de nieuwe bewoners voldoende parkeerplekken zijn te 
maken, zonder dat er een extra parkeerdruk op de buurt plaats vindt. Ook blijkt uit het 
parkeeronderzoek dat er op dit moment meer dan voldoende parkeerplekken beschikbaar zijn voor 
de buurtbewoners. Ondersteund door deze conclusies vindt Integer Vastgoed het niet noodzakelijk 
om een apart parkeerdrukte onderzoek op te zetten en uit te voeren, samen met de buurtbewoners. 
Dit is afwijking met hetgeen is afgesproken tijdens de online buurtinformatie bijeenkomsten eind 
2020.  

b. Aanvullende informatie vanuit de gemeente Almere 

De gemeente Almere geeft aan of de locatie Wisselweg een alternatief kan zijn voor de huidige 
locatie Willem Dreesweg 8-10 voor het nieuwe Oasis City appartementen complex. Ook over de 
gevolgen (meer verkeerdrukte) door de vele bouwprojecten in Almere geeft de gemeente een 
terugkoppeling. Ten slotte wordt het onderwerp wateroverlast in de kruipruimtes van de woningen 
door de gemeente verder behandeld. 
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c. Terugkoppelingen 

Op de website van Oasis City Almere komt een overzicht van de reacties van de bewoners. Zowel de 
goede als de minder goede reacties worden genoemd, echter vanwege de privacy en AVG zonder 
vermelding van persoonsgegevens. 

Alle betrokken buurtbewoners die een bijdrage hebben geleverd ontvangen via email persoonlijk 
antwoord wat Integer Vastgoed ermee gedaan heeft. Dat gebeurt in de maand december 2020 en 
januari 2021. Ook ontvangen zij dit Participatieverslag.  

Op 28 januari 2021 organiseert Integer Vastgoed een aparte online buurtinformatie bijeenkomst 
over de resultaten van het Participatie traject.  

Daarna wordt de uitkomst van de online buurtinformatie bijeenkomst van 28 januari 2021 bij het 
Participatieverslag gevoegd. 

 

7. Samenvattend 

De uitvoering van het Participatieplan voor het Oasis City appartementen complex vindt plaats in de 
2e helft van 2020. De gevolgen van de COVID-19 situatie heeft ervoor gezorgd dat de interactie met 
de buurt grotendeel online moest plaatsvinden. Uit de feedback van de betrokken bewoners blijkt 
dat een deel van de buurtbewoners moeite heeft met de computer en het internet en dat verklaart 
waarom het aantal participerende deelnemers laag is.  

Wat verder opvalt is de hoge kwaliteit van de bijdragen van de bewoners via de website, in de online 
sessies, via email en andere kanalen. Ook de kwaliteit van de online buurtinformatie bijeenkomsten 
was erg goed, zo blijkt ook uit de feedback van de deelnemers.  

Integer Vastgoed is erg blij met de reacties van de buurt en heeft goed geluisterd naar wat de 
bewoners vinden van het project. Want dat kan er ten slotte alleen maar beter van worden. De 
conclusies van de aanvullende onderzoeken (bezonning, windklimaat, parkeren en uitzicht/inkijk) 
bevestigen dat de komst van het Oasis City appartementen complex niet of nauwelijks tot meer 
overlast leidt voor de buurt. Ondersteund door deze informatie verandert Integer Vastgoed 
verandert het ontwerp van het Oasis City appartementen complex niet op wezenlijke zaken. 

Integer Vastgoed vindt dat de samenwerking met de gemeente Almere in het participatie traject 
goed is verlopen. Ook is het fijn om te horen dat de betrokken bewoners waardering hebben voor de 
openheid van de aanpak van Integer Vastgoed.  

 

8. Bijlagen (apart als pdf’s) 
A. Participatieplan Willem Dreesweg 8-10 Almere, Integer Vastgoed 
B. Deelnemers Participatie Willem Dreesweg 8-10 Almere 
C. Padlet Online Buurtinformatie bijeenkomsten 29/10/2020 
D. Padlet Online Buurtinformatie bijeenkomsten 4/11/2020 


